
Tevékenységi tervek 

Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 

A projekt címe: Tél - hóember 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2023.01.09 – 2023.01.20 

A projekt tervezett indító élménye: Karácsonyi ajándékok megtalálása a csoportszobában 

A projekt várható lezáró élménye: Hóembernek se keze se lába- tánc 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink:  

A gyerekek gyűjtsenek tapasztalatokat, ismereteket (kiscsoport, középső), vagy mélyítsék el meglévő 

tudásukat (középső, nagycsoport) a téli időjárással, a nem hulló és a szilárd csapadékfajtákkal, a téli 

sportokkal kapcsolatban. Élvezzék a tél örömeit, ismerkedjenek a téllel kapcsolatos 

tevékenységekkel, dalokkal, mondókákkal, versekkel, mesékkel. Hóemberek (január 18) világnapja 

kapcsán ismerjenek meg hóemberrel kapcsolatos verssel, mesével, dallal, tevékenységgel.  

Feladataink: A gyerekek ismereteinek bővítése a téli időjárással, a nem hulló és a szilárd 

csapadékfajtákkal, a téli sportokkal kapcsolatban. Téllel, hóemberrel kapcsolatos tevékenységek 

felkínálása, a gyerekek megismertetése téllel és a hóemberrel kapcsolatos dalokkal, mondókákkal, 

versekkel, mesékkel. Hóemberek (január 18) világnapja „megünneplése”. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl:  

Vizuális képességek (finommotorika, téri tájékozódás síkban, színérzék, kreativitás, ragasztás, vágás, 

csomózás, festés technikája, szem-kéz koordináció). Gondolkodási képességek (emlékezet, figyelem, 

rövid és hosszú távú memória, azonosságok különbözőségek). Matematikai tartalmú tapasztalatok 

(számlálás, sorszámok, sorba rendezés, kör forma). Szókincsbővítés, fogalomalkotás. Zenei 

képességek (ritmusérzék, tiszta éneklés, ritmus tapsolás, tánclépések). Testi képességek (karizom, 

lábizom, hátizom, egyensúly, tájékozódás térben, mozgáskoordináció). Szabálytudat alakítása, 

szociális érzék (együttműködés, egymásra való odafigyelés, érzelmi intelligencia, egymás 

munkájának elismerése, egymás segítése). 

 



Megjegyzés: A tervezett tevékenység megvalósulásának jelölése: +, ha elmaradt a 

megvalósítás: - 

Munka jellegű 

tevékenységek 

Önkiszolgáló tevékenységek (terítés, asztal leszedése), Naposi 

feladatok –asztalnál ülés sorrendjében 

Különböző megbízások, (pl. zsebkendős/gyümölcsös kosár hozása,) 

Öltözködés, gondozási teendők (fésülködés), rendrakás a 

csoportszobában, öltözőben,(homokozó) játékok elpakolása az 

udvaron. Ágyazás. 

Szükség esetén könyvespolc, rajzasztal és babakonyha felelős 

választása. Könyvespolc felelős (könyvespolc rendben tartása, a polc 

rendjének ellenőrzése, a gyerekek figyelmeztetése a rend 

megőrzésére, és arra, hogy vigyázzanak a könyvekre) 

Függöny behúzó és összekötő felkéréses alapon – nagyok – tanulják a 

csomókötést 

Nagyok segítségül hívása a kicsikhez. 

Értékelés kiemelt szempontjai: segítőkészség, szorgalom 

 

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

 (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő eszközök 

készítése) 

(Udvari) mozgásos játékok 

 

hó festés (pet palackba tett ételfestékes vízzel) 

ételfestékes víz fagyasztása különböző formákban (legó, lufi, vödör, 

palack, doboz…) 

 

Hógolyózás a teremben (közben gyakoroljuk a téli öltözködést): 

Egy kosárba vagy a szőnyeg közepére gyűjtünk különböző téli 

ruhadarabokat, kiegészítőket(kesztyű, sál, pulcsi, síszemüveg, síruha, 

maszk…) 

A játékosok zenére táncolnak miközben „hógolyót” ( egy kisméretű 

labdát vagy zokni gombócot) adogatnak egymásnak. Akinél van a 

labda, amikor a zene elhalkul, az húz a ruhadarabokból egyet, 

felveszi és (akár már miközben öltözködik) újra kezdődik a zene és a 

tánc. Az győz, akin egy plusz ruhadarab sincs. Fotót lehet készíteni a 

beöltözött játékosokról. 

Hermann Marika: Hacuka tánc című játéka alapján: Letöltés dátuma: 

2022.12.30. Forrás: a táblázat után. 

  

A jég/hókirály vagy jég/hókirálynő trónusán: Egy nagyobb széket 

textilekkel feldíszítünk úgy, hogy trónná váljon. A jégkirály vagy 

jégkirálynő trónusát, melybe beleül, és „irányíthatja” a népét. 

Feladatokat adhat nekik, amit ellenben csak akkor szabad végrehajtani, 

ha a kérés előtt elhangzik, hogy a „jégkirály/királynő akarata az, 

hogy…! (ha a mondat elejéről ez lemarad, akkor a feladatot nem 

szabad végrehajtani.)  Forrás: Karczewitz Ágnes és Karczewitz Dóra: 

Téli témahét tervek 6. Cinege csoport 2022. 01. 16 – 20. Jég, jégvirág, 

zúzmara. 

 

 

 



Bíztatom a gyerekeket, hogy minél inkább mozgásos feladatokat 

adjanak. Ha már többször eljátszottuk a játékot, játszhatjuk úgy is, 

hogy aki elrontja, mehet a mosdóba, és öltözni udvari felszerelésbe. 

 

Hóember testrész kirakó játék 

Dobj a dobókockával, és keresd meg azt a testrészt, amit dobtál! 

 

Hóember összeállító  

 

Hermann Marika: Fogd meg a hóembert (egy papír vagy műanyag 

pohár szemmel orral feldíszítve)!  

 

 

 Mi kell a játékhoz?  

- Papír pohár vagy műanyag pohár 

- Minimum 2 fő, de az sem baj ha a család minden tagja játszik. 

Hogyan játszátok?  

Ha ketten játszátok: Üljetek le a szőnyegre egymással szembe. 

Tegyétek magatok elé a poharat. Az egyik játékos adjon utasításokat, 

amit ő maga is végrehajt.  

- Fogd meg az orrod!  

- Fogd meg a térded!- Fogd meg a füleidet!  

- Takard el a szemeidet!  

- Fogd meg a szád!  

Az utasításokat mindkét kézzel kell végrehajtani minél gyorsabban, 

mert ha a játékvezető azt mondja, hogy: „Kapd el a hóembert!” akkor 

nagyon gyorsan el kell kapni a papírpoharat. Az nyer aki a 

leggyorsabb volt.  

Ha hárman játszátok, akkor két játékos ül egymással szemben, és lesz 

egy játékvezető aki az utasításokat adja. Akinek nem sikerül eklapni a 

hóembert az lesz az új játékvezető. De játszhatjátok úgy is, hogy az 

lesz a játékvezető aki elkapta a hóembert! :)  

Ha háromnál többen játszátok: akkor üljetek le a szőnyegre kört 

alkotva. A kör közepére tegyétek le a poharat, hogy mindenki elérje. 

Nevezzetek ki egy játékvezetőt, ő adja az utasításokat. Aki a 

leggyorsabb, és elkapja a hóembert az utasításra a többiek elöl az lesz 

a játékvezető.  

Milyen utasításokat adhat a játékvezető?  

- Fogd meg a fejed!  

- Fogd meg a bokád!  

- Tapsolj kettőt!  

- Simizd meg az arcod!  

- Fogd meg az orrod!  

- Fogd meg a térded!- Fogd meg a füleidet!  

- Takard el a szemeidet!  

- Fogd meg a szád!  

- Fogd meg a vállaidat!  

- Tedd csípőre a kezeidet!  

- Simizd meg a fejed!  

- Kapd el a hóembert!  



Használjátok a fenti utasításokat, vagy találjatok ki újakat. A lényeg, 

hogy pörögjön a játék. Minél gyorsabban kell az utasításokat 

végrehajtani. 

https://www.anyameselj.hu/dvn/keh-csaladi-jatek.pdf 

Letöltés dátuma:2022.12.11. 10:10 

 

Értékelés kiemelt szempontjai: figyelem, pontos végrehajtást, 

gyorsaság, reakciógyorsaság, aktivitás. 

Külső világ  tevékeny 

megismerése 

 Alapvető környezet és 

természetvédelmi 

ismeretek 

 matematikai tapasztalatok, 

matematikai játékok 

Megfigyelés:  

- a víz halmazállapota  

- téli időjárás 

- Nem hulló csapadékfajták: 

Nem hulló csapadékfajtákról akkor beszélünk, ha a levegő 

vízfölöslege a tereptárgyakra csapódik ki. Típusai: 

 Harmat 

  Dér  

 Vízlerakódás 

 Zúzmara 

  

A harmat általában éjszaka, vagy a hajnali órákban alakul ki. Ha a 

harmatpont alá hűlő levegő vízgőz tartalma kicsapódik harmat 

képződik. Vízcseppek formájában láthatjuk növények levelein, vagy 

szabadban lévő tárgyak felületén. Halmaz állapota cseppfolyós. 

Dér képződése hasonlít a harmatéhoz, viszont különbsége az, hogy a 

dér fagypont alatt képződik. Fehér kristályos szerkezetű. Hasonlít a 

zúzmarához, de szerkezete sokkal lazább. 

https://esotanc.hu/info/zuzmara/ 

Letöltés dátuma: 2022.12.23. 

 

A dér egy mikrocsapadék forma, ami akkor jön létre, amikor a 

levegő hőmérséklete (harmatpontja) fagypont alá csökken, és annak 

vízgőztartalma kicsapódik jégkristályok formájában a 

tereptárgyakon és felszíneken. 

A dér gyakran megfigyelhető a késő őszi, téli és kora tavaszi 

időszakban a reggeli órákban, amikor a levegő hőmérséklete 

fagypont alá süllyed és dér keletkezik. 

https://esotanc.hu/info/der/ 

Letöltés dátuma: 2022.12.30. 

 

A zúzmarát a nem hulló csapadék fajták közé soroljuk. 

Kialakulásához fagypont alá csökkent tárgyra, szélre, túlhűlt 

ködcseppekre, vagy vízcseppekre (ködre, felhőre) van szükség, 

melyek a tereptárgyakra kicsapódva zúzmarát képeznek. 

Hogyan keletkezik a zúzmara? 

A túlhűlt köd-, vagy vízcseppek, légmozgás hatására a felületekre 

csapódva jégkristályok formában rakódnak le. A zúzmara a tárgyak 

szél felőli oldalán helyezkedik el. 

https://esotanc.hu/info/zuzmara/Letöltés dátuma: 2022.12.23. 

 

https://esotanc.hu/info/zuzmara/
https://esotanc.hu/info/harmatpont/
https://esotanc.hu/info/der/
https://esotanc.hu/info/zuzmara/


A lerakódás leginkább a gallyakon, vékony ágakon és levelek szélén 

indul meg a széllel megegyező 

irányban.  https://koponyeg.hu/tudasfelho/a-nem-hullo-

csapadekfajtak Letöltés dátuma: 2022.12.31. 

Nagyon hideg téli hidegekben jelenik meg, mint a december január 

és a február. Zúzmaraképződés hetekig fennállhat, ha a nap nem 

látható az égbolton, és a köd és a szél jelenléte dominál, 

megakadályozva a felmelegedést és a zúzmara elolvadását 

A dér és a zúzmara nagyon hasonló jelenség: „a levegő páratartalma 

fagypont alatti felületeken kicsapódik és jégkristályok alakulnak ki. 

 
 

A dér és a zúzmara közötti különbség a képződésük körülményei 

között van. A dér keletkezésekor derült, szélcsendes idő a jellemző. 

Ilyenkor vékony rétegben keletkeznek jégkristályok a felületeken. 

A zúzmara keletkezésekor ködös, párás és fagyos időjárásra van 

szükség, amelyet különböző erősségű légmozgás, szél kísér. A 

zúzmara a dérrel ellentétben újra és újra rárakódhat a felületekre és 

az azokon lévő kristályokra, így az nagyon meg tud vastagodni, és 

ez már károkat is okoz (vezetékszakadás, ágtörések stb.)” 

https://esotanc.hu/info/zuzmara/ 

Letöltés dátuma: 2022.12.23. 

 

Láttatok már olyat, hogy a téli éjszakákon kinn marad az autó a 

szabadban és az ablaküveg lejegesedik? Ez azért van, mert az ablak 

és a fémfelületek gyorsabban lehűlnek éjszaka, mint a levegő, így 

ezeken a felületeken kicsapódik a levegő páratartalma és deret, vagy 

zúzmarát képez. 

https://esotanc.hu/info/harmatpont/ 

Letöltés dátuma: 2022.12.30. 

 

A jégvirág a zúzmara egyik speciális formája, amely nevét a 

virágéhoz hasonló formájáról kapta. A jégvirágot kepéző jégkristály 

többnyire vékony ablaküvegeken jön létre abban az esetben, ha 

egyrészt a kinti hőmérséklet 0 °C alatt van, a helyiség levegőjének 

páratartalma megfelelően magas és az ablaküveg hőszigetelési 

tényezője viszonylag alacsony, másrészt pedig az üvegen valamiféle 

kristálycsírák vagy -magok (pl. por) találhatók, melyeken a 

kristályok képződni tudnak. Egyes esetekben elegendő, ha a 

felületen apró karcolások vannak, ezekben is kialakulhatnak a 

jégkristályok (pl. repülőgép ablakán, autók lakkozott felületein). 

A helyiség meleg levegője az ablaküveghez áramolva lehűl, a 

hőmérséklet csökkenésével azonban a levegő nedvesség felvevő 

képessége is csökken. Az a vízgőz mennyiség, melyet a levegő már 

https://koponyeg.hu/tudasfelho/a-nem-hullo-csapadekfajtak
https://koponyeg.hu/tudasfelho/a-nem-hullo-csapadekfajtak
https://esotanc.hu/info/zuzmara/
https://esotanc.hu/info/der/
https://esotanc.hu/info/zuzmara/
https://www.metnet.hu/kislexikon/jegvirag
https://www.metnet.hu/kislexikon/zuzmara


nem képes felvenni, az ablaküvegen  megfagy és jégkristályokat 

képez. A nedvesség mennyiségének növekedésével nõ a jégvirág 

mérete. 

https://www.metnet.hu/kislexikon/jegvirag 

Letöltés dátuma: 2022.12.30. 

 

Jégvirág egyszerűbben: Erős fagy idején zárt helyiségben a meleg 

levegőből kiváló s az ablaküveg belső felületére ráfagyott vízpára, 

amelyeken geometriai szabályosság látható és gyakran finom, szép 

levél, tű és virág alakú kristályokban csapódik ki az üvegre.  

https://mek.oszk.hu/adatbazis/magyar-nyelv-ertelmezo-

szotara/szotar.php?szo=J%C3%89GVIR%C3%81G&offset=14&kez

dobetu=J 

Letöltés dátuma: 2022.12.30. 

 

Jégvirág keletkezése 

Videóajánló: https://www.youtube.com/watch?v=0bbLvHw1cNQ 

Letöltés dátuma: 2022.12.30. 

 

 

Szilárd csapadékfajták: 

 Havazás: tisztán jégkristályokból álló csapadék. Ha a hőmérséklet 

eléri a fagypontot, a máskor eső formájában érkező csapadék hóként 

hullik le a felhőkből. A legkiadósabb havazások felsikló frontok 

idején fordulnak elő. Magyarországon leginkább a mediterrán 

ciklonok okozhatnak országos, kiadós havazást. Északi irányítású 

helyzetben a tavaszi záporok is gyakran átmehetnek havazásba. 

Kiterjedt hómezők felett a levegő csak igen nehezen melegszik fel, 

mert a hó párolgása sok energiát emészt fel. 

 Hózápor: a havazás és záporeső tulajdonságai együtt jelennek meg. 

Hózivatar: ha a hózápor villámlással és mennydörgéssel jár együtt. 

Hószállingózás: A szitálás tulajdonságai jellemzők rá, nagyobb 

hótakaró is kialakulhat. 

 Hófúvás: havazáskor, illetve az után alakul ki, amikor az erős szél a 

friss havat felkapja és hóakadályokat épít. A közlekedést 

megnehezíti, mivel a megtisztított utakra újra és újra visszahordja a 

havat. Méteres hótorlaszok alakulhatnak ki. 

 Havas eső: esőcseppek, hókristályok, valamint az olvadó 

hókristályok keveréke. 

 Fagyott eső: néhány mm-es átlátszatlan jéggömbök hullanak, mert 

az esőcseppek útközben megfagytak. 

 Hódara: jellemzői az átlátszatlan tömör szemcsék, melyek gömb 

vagy kúp alakúak. 

 Jégdara: átlátszó, gömb alakú csapadék, átmérője kisebb, mint 5 

mm. 

 Jégeső: golyó, tojás, vagy körte alakú jégdarabok, melyek főleg 

zivatar idején nagy számban hullanak az égből. Átmérője 5-50 mm 

között változik. Amikor a zivatar közelebb ér, a felhők felső pereme 

foszladozni kezd, ami erős felfelé irányuló mozgásra és az ezzel járó 

https://www.metnet.hu/kislexikon/jegvirag
https://www.metnet.hu/kislexikon/jegvirag
https://mek.oszk.hu/adatbazis/magyar-nyelv-ertelmezo-szotara/szotar.php?szo=J%C3%89GVIR%C3%81G&offset=14&kezdobetu=J
https://mek.oszk.hu/adatbazis/magyar-nyelv-ertelmezo-szotara/szotar.php?szo=J%C3%89GVIR%C3%81G&offset=14&kezdobetu=J
https://mek.oszk.hu/adatbazis/magyar-nyelv-ertelmezo-szotara/szotar.php?szo=J%C3%89GVIR%C3%81G&offset=14&kezdobetu=J
about:blank


jegesedésre utal. A felhőben képződött nagy súlyú jégdarabok 

legyőzik a feláramló levegő felhajtóerejét, és szilárd állapotban 

csapódnak a földre. A jégeső komoly károkat okozhat a 

mezőgazdasági művelés alatt álló földeken, épületekben, 

járművekben. 

 Jégtű: könnyű, igen kicsi jégkristályok. 

https://koponyeg.hu/tudasfelho/a-hullo-csapadekfajta 

Letöltés dátuma: 2022.12.30. 

 

Mi kell a hóemberhez? Miből áll egy hóember?  

 

Hermann Marika: december 19. böngésző – találd meg a fent 

megadott párokat! Forrás: táblázat után 

Hermann Marika: kihez megyek vendégségbe? –juss el az adott 

figuráig-irányok gyakorlása Forrás: Táblázat után 

 

Számképek, számolás 

Hány gombja van a hóembernek? Rakjál rá annyi gombot amilyen 

szám van a kalapján! 

 

Finommotorika (hópihe készítés: fekete kartonra rajzolt  kirakása 

gombokból és/vagy közös hópihe kép készítése gombokból kartonra 

kirakva dekorációnak) 

 

Irányok (fent, lent, jobbra, balra, középen, között): Hová ült/hol van 

a hóember 

 

Feladatlapok:  

Keresd az árnyképét! 

 

    

https://koponyeg.hu/tudasfelho/a-hullo-csapadekfajta


   
https://pin.it/6Nj1X6r 

Letöltés dátuma: 2023. 01. 01. 

 

Rakd sorba! 

 https://pin.it/1GuN3SB Letöltés dátuma: 2023. 01. 01. 

 

 

 https://pin.it/1MNjNeV Letöltés dátuma: 2023. 01. 01. 

 

 

Egészítsd ki a hiányzó részeket! 

https://pin.it/7nKcaAD Letöltés dátuma: 2023. 01. 01. 

 

 

https://pin.it/6Nj1X6r
https://pin.it/1GuN3SB


https://pin.it/9I6qK73 Letöltés dátuma: 2023. 01. 01. 

 

 

Mennyit találsz a hóemberekből? 

 
https://pin.it/gomgzsi Letöltés dátuma: 2023. 01. 01. 
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Hermann Marika: hóember-magasság párosító 

https://www.anyameselj.hu/dvn/mekkora-a-hoember.pdf 

Letöltés dátuma: 2022.12.26. 

Csapj az asztalra! - Hóemberes küldetés ⛄ 

https://www.youtube.com/watch?v=45mfwdM8fj0&t=8s 

Krisztina Sebestyén  

Játékos gyakorlat a koncentráció és a figyelem fejlesztésére a kéz 

átmozgatásával, egyre gyorsuló tempóban. (Öt kézjel: tenyérrel 

lefele, tenyérrel felfele, ököl, tenyérél és taps.) 

Letöltés dátuma: 2022.12.31. 

 

Kirakok zúzmarával, dérrel, jéggel, hóval kapcsolatos képeket. 

Beszélgetünk ezekről a jelenségekről. 

Játszunk a képekkel (a képeket a gyermekekkel szemben rakom ki, 

mindenki azonos irányból látja a képeket): 

Melyik képre gondoltam?- A kép jellemzőinek leírásával, a kép 

helyének sorszámmal való meghatározásával. 

A képeket hátukkal lefelé fordítom, meghatározom, hanyadik képet 

fordítsa föl a gyermek, és kérem nevezze meg, mit lát a képen. 

Mi változott meg játék a képek sorrendjének, helyének 

megváltoztatásával. 

 

Hóember testrész kirakó játék 

Dobj a dobókockával, és keresd meg azt a testrészt, amit dobtál! 

 

Hóember összeállító  

Dobj a szín dobókockával!(kiscsoport) 

Vegyél egy olyan színű korongot, amelyiket dobtad, ez lesz a 

hóember testéből az alsó gombóc! Dobj még egyet, húzd ki az adott 

színt, illeszd hozzá az alsó gombóchoz térben vagy síkban, dobj még 

egyet, ez lesz a hóember feje, illeszd a hóember hasához térben vagy 

síkban! Pomponból rakhatsz hozzá szemet, orrot, szájat, gombot. 

Készíthetsz magasabb hóembert is.  

https://pin.it/2ZRXXNr
https://www.youtube.com/watch?v=45mfwdM8fj0&t=8s
https://www.youtube.com/@KrisztinaSebestyen


Verselés, mesélés 

 anyanyelvi játékok 

 beszélgető kör 

 drámajátékok 

 

 
 

 

Dobj a szám dobókockával! (középső, nagycsoport): 

Találomra rakj egy sorba 6 db. korongot! Dobj a szám dobókockával! 

Balról jobbra haladva vedd ki azt a sorszámú korongot, amit dobtál! 

A dobások szerint állítsd össze a hóemberedet, díszítsed 

pomponokkal.   

Nehezítés: Találomra rakj egy sorba 6 db. korongot! Dobj a szín és a 

szám dobókockával is! Balról jobbra haladva számold ki azt a 

sorszámú korongot, amit dobtál!  Csak akkor húzhatod ki az adott 

korongot, ha a szín és a szám kombináció kiad egy korongot! Pl. Ha 

3-ast dobtál, és pirosat, akkor csak akkor veheted ki a 3. korongot, ha 

az piros. Dobj újra! A dobások szerint állítsd össze a hóemberedet, 

díszítsd pomponokkal. Ez az utolsó változat párban, versnyszerűen is 

játszható.   

 

Értékelés kiemelt szempontjai: figyelem, koncentráció, aktivitás, 

témához kapcsolódó, adekvát válaszadás, pontos végrehajtás, 

feladatértés, kitartás, türelem 

 



 
https://m.facebook.com/torpetanc/posts/2222838567964444/ 

Letöltés dátuma: 2022.12.31. 

 
Forrás: 

https://egyszervolt.hu/vers/teli-mese.html 

Letöltés dátuma: 2022.12.24. 

 

Csukárdi Sándor: Hová lett a Hóember? (mese)  

Kanizsa József: Jégvirág (mese) 

 

Találós kérdés: Kiről éneklek? Gryllus Vilmos: Hóember 

 

Anyanyelv:  

Anyanyelvi játékok: 

Kirakok képeket, melyek zúzmarát, deret, jeget, madarakat, téli tájat 

ábrázolnak  

https://m.facebook.com/torpetanc/posts/2222838567964444/
https://egyszervolt.hu/vers/teli-mese.html
https://meseles.hu/mese/csukardi-sandor-hova-lett-a-hoember/


Robotnyelven (szótagolva) mondok valamit a kirakott képek közül a 

gyerekeknek ki kell találniuk, mit mondtam. -Kiscsoport 

Varázsnyelven (csak magánhangzókat mondva) mondom a kirakott 

képeket. A gyerekeknek ki kell találniuk, melyik szót mondtam. – 

Középső, nagycsoport 

A szavak első vagy utolsó részét/hangját mondom, a gyerekeknek ki 

kell találni, hogy mire gondoltam a kirakott képek közül.- Középső, 

Nagycsoport 

A szavak hangjait mondom külön-külön megszólaltatva, a 

gyerekeknek ki kell találniuk, melyik szóra gondoltam, a kirakott 

képek segítségével. - középső, nagycsoport 

 

Ugyan ezt a játékot játszhatjuk a téli sportok szavaival is. 

 

szókincsbővítés: zúzmara, dér, szilárd csapadék fajták, téli sportok 

nevei 

 

Anyanyelv-artikulációs gyakorlat:  

Ha, ha, ha, havazik, 

he, he, he, hetekig, 

hu, hu, hu, hull a hó, 

hi, hi, hi, jajj de jó! 

https://meselojelek.hu/33-teli-unnepi-mondoka-es-vers-hoember-

mikulas-tel/ Letöltés dátuma: 2022.12.31. 

 

 

Értékelés kiemelt szempontjai: figyelem, aktivitás, hang-, 

szófelismerés, pontos szövegmondás, kitartás 

 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

 Hóember összerakása:  

Kellék: Kozmetikai vatta/kör alakban kinyomott papír, filc, vékony 

gally 

 

https://meselojelek.hu/33-teli-unnepi-mondoka-es-vers-hoember-mikulas-tel/
https://meselojelek.hu/33-teli-unnepi-mondoka-es-vers-hoember-mikulas-tel/


 

Sárosdi Virág: 2023-as színezők téli, decemberi hangulattal: 

https://skillo.hu/wp-content/uploads/2022/12/2023-2.pdf 

Sárosdi Virág: 2023-as évszám színező mindegyik szám egy 

évszakot jelöl: 

https://skillo.hu/wp-content/uploads/2022/12/2023_4-evszam.pdf 

Letöltés dátuma: 2022.12.30. 

 

Vetítés (pohár/WC papír guriga, széles celluxot ráragasztunk egy 

laminált felületre, rárajzolunk filctollal egy hóembert, lehúzzuk a 

ragasztót, a ráragasztjuk a pohár vagy a WC papír guriga aljára, 

megvilágítjuk zseblámpával a képet a pohár/guriga lukas oldala 

felől.) 

https://hu.pinterest.com/pin/539306124140878982/ 

Letöltés dátuma: 2022. 12.22 

. 

Téli kép festés farmer anyagra fehér festékkel 

 

hóember készítés zokniból  

 

Fenyőfa vágás WC papír gurigából 

 
 

 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3389224874695204&set=p

cb.816845089418081 

 

Varázsoljunk! Képkészítés Hópehely csillag és fenyőfa matrica 

átsatírozásával. A kisebbek elég, ha csak 1-1 formát satíroznak át, a 

https://skillo.hu/wp-content/uploads/2022/12/2023-2.pdf
https://hu.pinterest.com/pin/539306124140878982/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3389224874695204&set=pcb.816845089418081
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3389224874695204&set=pcb.816845089418081


nagyobbak összefüggő képet alkothatnak, és utólag is 

hozzárajzolhatnak, díszíthetik. 

Képkészítés téli pecsétekkel 

Értékelés kiemelt szempontjai: téma kidolgozása, kreativitás, 

pontosság, pontosságra való törekvés, kitartás, szín és témaválasztás, 

feladatértés. 

 

Mozgás 

 a mindennapos 

testmozgás játékai, 

feladatai 

 

(Udvari) mozgásos játékok: 

Felállás a fa padkára. Nincs szebb madár, mint a lúd mondóka 

elmondása, miközben az egyenletest tapsoljuk, vagy 

dobbantjuk/egyél libám c. dalt énekeljük, közben mutatjuk kezünkkel 

az ének dallamvonalát, dallamívét,  a magasabb és alacsonyabb 

hangokat. minden elmondás után más-más feladatot hajtunk végre a 

vár körül. (Azokat a feladatokat, ahol a tenyeret le kell rakni a 

gumitéglára, csak száraz időben és kesztyűben végezzük, mert a 

gumitégla befogja a gyerekek bőrét), pl. 

 Futás    

 Oldalsó középtartásban röpködés  

 Szökdelés páros lábon  

 Magas térdemelés  

 sarokemelés 

 nyusziugrás 

 békaugrás  

 törpejárás  

 medvejárás (tenyér talajra érintésével vagy csak törzsdöntéssel és a 2 

kar lógatásával)  

 sasszé   

 keresztmozgás: előkészítés: kaszáló mozdulat, majd bal kezeddel 

érintsd meg jobb térdedet, úgy, hogy térdedet felemeled, majd jobb 

kezeddel, bal térdedet. Ezt a mozgást folytasd folyamatosan. 

 napimádás: hátonfekvés, kar, láb megtartása a levegőben, amíg az 

óvónő 10-ig számol 

 bohóc: terpesz-zár a hozzá hangolt karmozgással együtt: terpesz + 

taps a fej fölött, láb zárása és karok leengedése a comb mellé. 

 pörgés-forgás saját tengely körül 

 

Vagy ha a gumitéglán nincs hely: 

(Udvari) mozgásos játékok: 

- Sorverseny feladatok a fa padkától le a kerítésig, majd vissza, 

időjárástól függően pl:  

Futásle a domboldalon indulórajtból. (Indulórajt lehet 

támadóállás/háton fekvés, fekvőtámaszos támadóállás) 

Oldalsó középtartásban röpködéssel futás le.  

Szökdelés páros lábon a domboldalig, majd futás le és fel /aki tud 

végig szökdelhet.  

Magas térdemelés a domboldalig, majd futás le a domboldalon. 

 



sarokemelés a domboldalig,  

sasszé le a domboldalon először az utca, majd az óvónő felé nézve 

majd vissza a falhoz.  

járás háttal; 

tyúklépés 

fekvőtámasz, csípőérintés ellentétes karral tízszer. 

keresztmozgás: bal karral jobb térd érintés, majd jobb karral bal 

térd érintés, közben haladás a domboldalig, majd futás le és fel /aki 

tud végig mehet így a rézsűn is.  

forgómorgó: forgás állva a test tengelye körül, karok oldalsó 

középtartásban a domboldalig, majd futás le és fel.  

medvejárás 

göngöngöri: karokkal malmozás, mellső középtartásban, közben 

haladás. 

Futójáték a Tűz- víz-repülő mintájára (futás, a vezényszóra az adott 

feladatot kell csinálni), pl:  

víz (kék szőnyeghez állás) 

tűz (felmászás a bordásfalra) 

repülő (lefekvés a talajra, kar oldalsó középtartásban) 

felemelkedett repülő (fekvés, mellkas emelés, oldalsó középtartás) 

lombos fa (srégen magas tartásban a kar) 

kisbokor (összekuporodás guggolásba, a térdet átölelve) 

harang bordásfalon lógva lábemelés) 

bölcső (hason fekve bokafogás) 

gólya (egy lábon egyensúlyozás) 

kisgólya: (egy lábon állás térdet behajlítva) 

palacsinta (gurulás hossztengely irányban a talajon) 

palacsinta (háton fekvés) gombóc (felülve összegömbölyödés)- 

Megnevezem a palacsinta és a gombóc ízét 

béka,  

kidőlt fa,  

bölcső 

 

Jégfogó 

Jégtáblán (karikákba/mozgáskottára) ugrálás 

Síelés a tornateremben található fa sítalpakkal: 

Hosszú, páros/tandem sítalpakkal: (nagycsoportos-kiscsoportos 

párban/nagycsoportos-középsős párban/középsős-kiscsoportos 

párban) 

vagy 

Egyszemélyes sítalppal  

Korcsolyázás imitálása (csúszás a talpunkon) hóban az udvaron a vár 

körül/tornateremben zokniban. 

szánkózás, popsitepsizés az udvaron(hó esetén) 

 



Sorverseny feladatok: 

1. Szánkó tolás  

3-4 csapat alkotása (mindegyik csapatba rakok kiscsoportos, vagy 

könnyű középsős gyermekeket és nagycsoportosokat, valamint erős 

középsősöket is) 

A gyermekek egymás mögé sorakoznak egy oszlopba, úgy, hogy egy 

egy kisebb vagy könnyebb gyerek mögött minden oszlopban egy 

nagyobb vagy erősebb gyermek legyen, tulajdonképpen párt alkotva. 

Mindegyik sorban az elsőkiscsoportos gyermek beleül a zsámolyba, 

és mögé áll a nagyobb/erősebb társa. Jelre mindegyik nagy gyermek 

elkezdi tolni a zsámolyban ülőt a bújáig, majd a bóját megkerülve 

vissza megy a sorban első gyermekig, az első pár átadja a zsámolyt a 

következő párosnak. Az a csapat győz, akiknél leghamarabb a sor 

elejére kerül az első páros. 

2. Szlalom: 

- óriásjárás bóják között szlalomban 

- futás bóják között szlalomban  

-törpejárás bóják között szlalomban 

-pókjárás bóják között szlalomban 

-rákjárás bóják között szlalomban 

 

3. rianás (jégen keletkezett nyílás átugrása) A rianás egyre szélesedik 

Ugord át a rianásokat: első rianás egy babzsák 

második rianás: 2 babzsák szélességű 

harmadik rianás: három babzsák szélességű 

 

 

Főfoglalkozás labdával:  

  

Bemelegítés: gimnasztika (stresssz)labdával 

Játék: Érintőfogó labdával 

 

Játék a „hógolyóval”(labdával) 

Sorakozás a fűtőtest vonalában, haladás a bordásfal felé, majd vissza 

a kiinduló pontba: 

Labda emelése a fej fölé, lábujjhegyen járás 

 

Törzsdöntés előre, nyújtott térddel labda gurítás, úgy, hogy közben a 

kezedben tartod  

Guggolásból törpejárás, közben vezesd magad előtt a labdát 

Pókjárásban vidd a hasadon a labdát, ha leesik tedd vissza a hasadra 

Rákjárásban vidd a hasadon a labdát 

Gurítsad el a labdád a bordásfalig, majd fuss utána, és hozd vissza, 

nem baj, ha nem a tiedet hozod vissza 



Alulról, kétkézzel dobd át a labdát, úgy, hogy lepattanjon. fuss a 

labda után 

Támadó állásba az ügyesebbik kezeddel hajítsd át a labdát, bróbáld 

meg eltalálni a bordásfalat, fuss a labda után! 

 

játék: a fogó óriás labda(hógolyó)gurításával halad, akit megérint a 

labdával, annak átadja az óriás labdát, Az óriáslabda új gazdája lesz a 

következő fogó, aki görgeti a hógolyót. A labdával csak közelről 

lehet megérinteni a menekülőket, nem szabad erősen, messziről 

célozni.    

 

Jégtábláról jégtáblára(lépegető korongról lépegető korongra) lépve 

úgy menj ki a teremből.  

Nehezítés: meghatározott színű/minden második/harmadik 

karikára/tüsis lépegetőre lépj! 

 

Hull a hó, hull a hó, hógolyózni jaj de jó! 

https://meselojelek.hu/33-teli-unnepi-mondoka-es-vers-hoember-

mikulas-tel/ 

Letöltés dátuma: 2022.12.31. 

A mondóka közben különböző tenyérgyakorlatok végzése: hógolyó 

gyúrásának imitálása, mindkét tenyér széttárása majd ökölbe zárása, 

egyik tenyér széttárása, másik ökölbe zárása, tenyerek forgatása: 

mindkét tenyér felfelé néz, mindkét tenyér lefelé néz, majd egyik 

tenyér felfelé néz, másik tenyér lefelé néz.   

 

 

https://pin.it/51IpCJS 

Letöltés dátuma: 2022.12.31. 

 

 

Értékelés kiemelt szempontjai: figyelem, pontos végrehajtást, 

gyorsaság, reakciógyorsaság, aktivitás. 

 

Ének, zene, Mondókák:   

https://meselojelek.hu/33-teli-unnepi-mondoka-es-vers-hoember-mikulas-tel/
https://meselojelek.hu/33-teli-unnepi-mondoka-es-vers-hoember-mikulas-tel/
https://pin.it/51IpCJS


énekes játék, 

gyermektánc 

Ha, ha, ha, havazik, 

he, he, he, hetekig, 

hu, hu, hu, hull a hó, 

hi, hi, hi, jajj de jó! 

https://meselojelek.hu/33-teli-unnepi-mondoka-es-vers-hoember-

mikulas-tel/ Letöltés dátuma: 2022.12.31. 

 

Hull a hó, hull a hó, hógolyózni jaj de jó! 

https://meselojelek.hu/33-teli-unnepi-mondoka-es-vers-hoember-

mikulas-tel/ 

Letöltés dátuma: 2022.12.31. 

 

 

https://pin.it/51IpCJS 

Letöltés dátuma: 2022.12.31. 

 

 

A mondóka közben különböző tenyérgyakorlatok végzése: hógolyó 

gyúrásának imitálása, mindkét tenyér széttárása majd ökölbe zárása, 

egyik tenyér széttárása, másik ökölbe zárása, tenyerek forgatása: 

mindkét tenyér felfelé néz, mindkét tenyér lefelé néz, majd egyik 

tenyér felfelé néz, másik tenyér lefelé néz.   

 

A mondókarészlet lemozgása: 

Varjú károg, (két kar mellső középtartásban, nyújtva, madárcsőr 

utánzásával tenyér összecsapása) 

fúj a szél, (bal-jobb oldalra dőlés oldalizom nyújtás)  

esik a hó, (magastartásból ujjak mozgatásával hóesés imitálása, 

nyújtott térddel törzsdöntés) 

itt a tél! (bal-jobb-bal/fut. fut megáll váltott lábon szökdelés) 

https://felelosszulokiskolaja.hu/babahaz/teli-unnepi-mondoka-es-

versgyujtemeny-piciknek-es-kicsiknek 

Letöltés dátuma: 2022.12.31. 

 

Találós kérdés: Kiről éneklek? Gryllus Vilmos: Hóember 

Arcom kerek, mint a nap, mégsem vagyok sárga, 

lábak nélkül gurultam el én a maszkabálba. 

Hóból van a pocakom, hófehér a szűröm, 

ki a táncban kimelegszik, én azt jól lehűtöm. 

 

https://meselojelek.hu/33-teli-unnepi-mondoka-es-vers-hoember-mikulas-tel/
https://meselojelek.hu/33-teli-unnepi-mondoka-es-vers-hoember-mikulas-tel/
https://meselojelek.hu/33-teli-unnepi-mondoka-es-vers-hoember-mikulas-tel/
https://meselojelek.hu/33-teli-unnepi-mondoka-es-vers-hoember-mikulas-tel/
https://pin.it/51IpCJS
https://felelosszulokiskolaja.hu/babahaz/teli-unnepi-mondoka-es-versgyujtemeny-piciknek-es-kicsiknek
https://felelosszulokiskolaja.hu/babahaz/teli-unnepi-mondoka-es-versgyujtemeny-piciknek-es-kicsiknek


https://m.zeneszoveg.hu/m_dalszoveg/32828/gryllus-

vilmos/hoember-zeneszoveg.html 

Letöltés dátuma:2022.12.31. 

osztinátó: tá-tá titi tá osztinátót tapsolunk, miközben 

éneklem/hallgatjuk a dalt. 

 

Hóember, hóember: Éneklem a dalt, a gyerekeket kérem, hogy 

utánozzanak: 

Jobbra, balra dőlünk csípőre rakott kézzel, a „r” hangra roggyantjuk a 

térdünket, vagy leguggolunk.  

 

 

Hóember, hóember, hóból van a lába, répából a szája. 

s, s, m, s, s, m, s, s, s, l, s, r s, s, s, l, s, r  

Amíg itt a tél, senkitől se fél, 

s, l, s, r, m, s, l, s, r, m 

Kalapjára, subájára havat szór a szél. 

s, s, s, l, s, s, s, l, s, s, m, r, d.  

 

Hóember, hóember itt áll az út szélen, hízik egész télen. 

Ha meleget ad a tavaszi nap, 

Ide - oda düledezik, csöpög mint a csap. 

https://www.gyerekdal.hu/dal/hoember 

Letöltés dátuma: 2022.12.31. 

 

itt meg is hallgathatod: 

https://www.youtube.com/watch?v=mqTG5BsICQg 

Letöltés dátuma: 2022.12.31. 

 

Hóembernek se keze, se lába 

Tánc a dalra: 

jobb láb kilép, ballal mellé zár, bal visszalép, jobb lábbal két 

dobbantás a bal láb mellett. 

Majd csere: 

bal láb kilép, jobbal mellé zár, jobbal visszalép, bal lábbal két 

dobbantás a jobb láb mellett. 

 

 

Hóembernek se keze se lába 

Hóembernek se keze, se lába 

Hóembernek pici szeme szén, 

Lustán pislant, fadugó az orra, 

Vásott kannát visel a fején. 

https://www.youtube.com/watch?v=7f-wPbbtEKg 

https://m.zeneszoveg.hu/m_dalszoveg/32828/gryllus-vilmos/hoember-zeneszoveg.html
https://m.zeneszoveg.hu/m_dalszoveg/32828/gryllus-vilmos/hoember-zeneszoveg.html
https://www.gyerekdal.hu/dal/hoember
https://www.youtube.com/watch?v=mqTG5BsICQg
https://www.youtube.com/watch?v=7f-wPbbtEKg


Letöltés dátuma: 2022.12.31. 

 

 

Nagy a hó igazán  

https://www.youtube.com/watch?v=Y2gCvdj9D38 

Mindig más két gyermek nevének beéneklésével. Középre rakjuka a 

fa félkör alakú mászókát, és akinek a nevét énekeljük lecsúszhat rajta, 

majd mehet ki a mosdóba, és öltözhet kinti ruhába.  

Országúton nagy a hó 

https://www.youtube.com/watch?v=ozZBKxjzIZY 

Letöltés dátuma: 2022.12.31. 

 

Csukás István: Országúton nagy a hó… 

(2011. december 17., szombat, Kiscimbora) 

Országúton nagy a hó, 

a kocsinak sose jó. 

Domboldalon nagy a hó, 

a szánkónak ez a jó. 

 

Domboldalon fut a szán, 

ez az öröm igazán. 

Ha felborul az a szán, 

hóba gurul fiú, lány. 

https://www.3szek.ro/load/cikk/45025/ 

csukas_istvan:_orszaguton_nagy_a_ho%E2%80%A6 

Letöltés dátuma: 2022.12.31. 

Csárdás lépéssel majd a következő szavaknál: bal, jobb, bal: fut-fut 

megáll (igy tedd rá továbbképzésen tanultak szerint tu-li-pán 

tánclépés): sos jó, ez a jó, igazán, fiú, lány. 

 

Zenehallgatás:  

Az olvadozó hóember dala 

https://www.youtube.com/watch?v=ky5NMMkU-Ow 

Játék ovisoknak: Játszátok el a hóember érzéseit! Mutassátok meg a 

vidám és a szomorú arcát! Az aktív részeknél pedig utánozzátok:- 

Lehet sétálni, forogni, táncolni, ugrálni 

Szöveg: 

A legvidámabb hóember én vagyok 

De csak akkor ha fagyosak a hónapok 

Hóbundámon három gomb ragyog 

Kalapomon lógnak a jégcsapok 

 

A legszomorúbb hóember én vagyok 

Ha süt a nap egyre jobban olvadok 

Hol vannak a gombok? Hol a kalap? 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2gCvdj9D38
https://www.youtube.com/watch?v=ozZBKxjzIZY
https://www.3szek.ro/load/kategoria/kiscimbora
https://www.3szek.ro/load/cikk/45025/
https://www.youtube.com/watch?v=ky5NMMkU-Ow


Hurrá! Újra hideg van, nem süt a nap! 

 

Nézzük csak, mit is szeretnének a hóemberek csinálni? 

Szeretnének sétálni! 

Szerenének táncolni! 

Szeretnének forgolódni! 

Szeretnének ugrálni! 

De nem szeretnének elovadni! 

 

A legszomorúbb hóember én vagyok 

Ha süt a nap egyre jobban olvadok 

Hiába a bánat, hiába a dac 

Nem vagyok már csak egy vizes hókupac 

Nem vagyok már csak egy vizes hókupac 

Nem vagyok már csak egy vizes hókupac 

 

Semmi baj, jövő télen újra találkozunk! 

 

#MolnárOrsi #gyerekdal #gyerekdalok 

Letöltés dátuma: 2022.12.31. 

 

 

Képeket mutatok föl, az adott képhez tartozó megbeszélt tánclépést 

kell végrehajtani. (Így tedd rá tanfolyamon tanult lépések) 

zúz-ma-ra (bal, jobb-bal lábakat emelve: mindegyik szótagra másik 

lábat emelve helyben futás) 

jég-csap: szökdelés kétszer jobb, majd késtszer bal lábon 

dér: páros lábon ugrás egyszer, csípőre tett kézzel 

Értékelés kiemelt szempontjai: Helyes végrehajtás, együttműködés, 

lelkes éneklés, közreműködés, pontos szövegmondás, tiszta dallam, 

megfelelő hangerő, egyenletes lüktetés átvétele, pontos ritmus, 

reakciógyorsaság, figyelem, feladatértés. 

 

 

 

Csukárdi Sándor: Hová lett a Hóember? (mese) 

 

Minden gyerek tudja, hogy két fajta a hó. Az egyik a porcukros, a másik a kristálycukros. A 

porcukros szinte semmire nem való, csak a tájat festi fehérre, de a kristálycukros, az már igen! 

Abból készül a tapadós hógolyó, azon siklik sebesen a szán, és csakis abból lehet kövér 

hóembert görgetni. Előbb egy hatalmas gömb, ami tartja a testet, rajta egy kisebb a fehérlő 

pocaknak, s azon a legkisebb hógolyó: a fej. 



Kell aztán még néhány kötelező kiegészítő, ami igazán megkülönbözteti a hóembereket az 

összelapátolt hókupacoktól. Ezek: egy szép hosszú répa orr gyanánt, egy lyukas fazék, mint 

fejfedő, néhány fekete szénbab szemeknek és gomboknak, valamint egy seprű a kézben. 

Egy ilyen délceg, jókötésű hóember állt a tisztás közepén, elválasztólag a falu és az erdő között. 

A gyerkőcök még nevet is adtak neki, amire ő nagyon büszke volt. Ferencnek hívták, mert 

december harmadikán, ezen a névnapon alkották meg. Az én mesém is róla szól, Ferencről, a 

hóemberről, aki… no de ne fussunk a dolgok elébe. 

December negyedik napján megenyhült az idő. A napsugarak kristályosan szikráztak a rét 

hósubáján, mintha csillámló varázsporral szórták volna be a vidéket. Nyuszi is kimerészkedett 

meleg odújából, hogy összeszedve minden bátorságát elinduljon a falu felé egy kis 

elemózsiáért. A kellemes időjárás ellenére nagyon panaszos volt. Ugrott egy nagyot, majd 

zsörtölődött: 

– Már megint itt a tél! Ki nem állhatom a havat és a hideget. Még meg sem szoktam az ősz 

csiklandozó ujjait a fülem hegyén, mire újra behavazott. 

Nyuszi bosszankodása nem volt oktalan. Mert míg eddig roskadozott a környék a sok 

finomságtól: úgymint sárgarépa, káposzta, édes salátalevél, mostanra mindennek hűlt helye 

maradt. Már csak a hatalmas melegágyakban, vicsorgó kutyákkal őrzött teli kamrákban lehet 

hasonló ínyencségre lelni. Oda viszont Nyuszi be nem teheti a szőrös tappancsát. 

A kertekig viszont elmerészkedett, hátha maradt valami a hó alatt az őszi betakarításból. Aztán, 

hogy a tisztásra ért, ismerős illat ült az orra hegyére. 

– Ez meg mi? – szaglászott nagyokat a levegőbe. – Nem csak ismerős, hanem ínycsiklandozó 

is ez a szag. Szegény nyuszi-pocim majd kiugrik a helyéről. Incselkedő aroma. 

…és még nagyobbat szipákolt a levegőbe. 

– De hisz ez – eszmélt fel végre – sárgarépa illata! Már látom is. Ott. Annak az odahányt 

hókupacnak a közepén… Ott ágaskodik és csábít a sárga zöldség. Odaugrok, kihúzom, aztán: 

uzsgyi, vissza a fák közé. 

Ahogy elhatározta, úgy is tett. Mikor éppen belemarkolt volna a répába, egy jeges hang kiáltott 

rá. 

– Légy szíves ne bántsd az orromat! 

– Mi ez? Ki szól? – rezzent össze nyuszi, aztán körülnézett. – Szent Káposztafej! Jó lesz gyorsan 

kiszednem ezt a répát, mielőtt a vadász, vagy Róka rám talál. 

Másodszor felágaskodott a fura hórakásra, s megmarkolta volna zsákmányát, mire: 

– Mondtam már, hogy ne piszkáld az orromat! 

– Már megint ki szólt? – hátrált a nyúl. S amint hátrált, lassan kirajzolódott előtte a hó-figura. 

– Csak nem te? 

– De igenis én! – szólt hóember. – Én kértelek, hogy hagyd békén az orromat. 

– Hiszen az egy répa! – háborodott fel Nyuszi. 

– Répa vagy nem, akkor is az én orrom. A te füleid meg olyanok, mint a legyezők… úgyhogy 

le lehet szállni az orromról! 



– Ez érdekes! – töprengett a legyezőfülű. – Egy beszélő hókupac, akinek répából van a 

szagolója. Ki vagy te tulajdonképpen? 

– Ferenc, a hóember vagyok – húzta ki magát a répaorrú. 

Nyuszi szinte meg se várta a bemutatkozást. Hangos sikítozás közepette a közeli fenyőfa mögé 

bújt. 

– Rágcsálók Szent Anyja! Most segíts meg! Itt az ember, aki eljött, hogy nyúlpörköltet csináljon 

belőlem! – sivított a gyenge állat. – Ott a puska a kezében. 

– A seprűtől félsz annyira? – mosolygott Hóember. 

– Csakis a puskádtól! – pislogott ki a fa mögül Nyuszi. 

– Nekem nincs puskám. 

– Nincs? – kémkedett a Nyúl. – Akkor bizonyára csapdát állítottál nekem! 

– Én bizony nem – mentegetőzött Hóember. – Sőt, ha tudni akarod, engem is úgy állítottak ide. 

– Szóval te vagy magad a csapda! – állapította meg lefegyverzően Nyuszi. 

– Én nem vagyok csapda. Én Hóember vagyok. 

– Az emberek mind gonoszak. S ahogy mondtad, te is csak ember vagy. 

– Sok jó embert ismerek; ők teremtettek. Különben sem vagyok közönséges ember, mert én 

hóból vagyok, meg szénből, répából és fazékból. Figyelj csak! – s dalra fakadt. 

Én vagyok a hóember, mert így neveznek engem. 

Jégből van a nadrágom, s hóból az én ingem. 

Hogyha egyszer megkérdezed, én hogyan is lettem? 

Egy kisfiú hógolyóból görgetett ki engem. 

A fejemen lyukas fazék, ez az összes kincsem. 

Szén díszíti kabátomat, gombom sajnos nincsen. 

Két széndarab szemem helyén, seprű van kezembe’. 

Répaorrot szúrt a kisfiú kerek fejembe. 

A vidám nótára Nyuszi is megenyhült, s előbújt végre. Hóember megesküdött Nyuszinak, hogy 

nem fogja bántani, s a tapsi is megígérte, hogy nem nyúl többé Hó Ferenc orrához. 

– … de ha kiesne magától, megehetem? – próbálkozott utolsót a nyúl. 

– Eszedbe ne jusson! – így a Hóember. – mégis csak az orromról van szó. 

Késő délutánig beszélgettek, ismerkedtek, és egészen megszerették egymást. Nyuszi elmesélte 

Hóembernek a szomorú történetét, mire az így szólt: 

– Te Nyuszi! Én téged nagyon megkedveltelek, s mivel közelegnek az ünnepek, mikor 

ajándékot adunk a szeretteinknek, én is megleplek valamivel. Van egy tartalék orrkészletem. 

– Egy egész készleted? – ámuldozott a kis éhenkórász. 

Hóember megmutatta a nyúlnak, hogy a hó alá kaparva a gyerekek nyolc gyönyörű répát 

készítettek be, hiszen sose lehet tudni. Nyuszi fogadkozott kicsit, de aztán átvette az ajándékot. 

Megígérte új és egyetlen barátjának, hogy holnap reggel ő is hoz meglepetést. Sokáig 

búcsúzkodtak. 

– Ugyan, csak nem kezdesz el sírni? 

– Én nem sírok, – válaszolt Hóember, – csak kissé melegem van. Folyik rólam a víz. 



– Bizony! Ma egészen kellemes esténk lesz. A holnapi viszontlátásra kedves Ferenc! – 

búcsúzott el Nyuszi. 

– Siess vissza reggel! – kiáltott utána Hóember, s meleg boldogság öntötte el szívét. – Alig egy 

napja gyúrtak ki a hóból, s már nem csak nevem, de barátom is van. Csak ez az enyhülő idő ne 

zavarna annyira. 

Mikor az elsötétülő ég árnyékot vetett a fehér hótakaróra, s ember és állat egyaránt 

visszahúzódott meleg kuckójába, akkor indult vadászni Róka. Ő is a tisztáson át, a falu felé 

somfordált. Nyitva felejtett baromfiudvarról, beszakadt ólajtóról ábrándozott, de legalább egy 

jó kukázásról. 

– Az ember pazarló – gondolta. Mért ne akadna valami finom falat a horgára? Ahogy útközbe 

spekulálgatott, egyszer csak szagot fogott. 

– Ejnye! Főtt csirke illata csapta meg az orromat. De mit keres egy főtt csirke az erdő szélén? 

Áhá! Talán meglógott a fazékból az emberek tányérjai elől. Akkor jó helyre szökött! 

Lépett még párat a Hóember felé, majd csalódottan folytatta: 

– Jaj, nem! Már látom, hogy nem főtt csirke, hanem a fazék illata csapta be a szimatomat. Sebaj! 

Megnézem, hátha maradt egy nyalatnyi hús a fazék oldalán. 

– Ne nyúlj a kalapomhoz, kérlek! – védekezett Hóember, mikor a vörös karma a fejéhez 

közelített. 

– Hohó! – Ugrott fel örömébe a ravaszdi. – Hát mégis van csirke a fazékban, hiszen beszél. Mit 

csipogsz madárkám? 

– Ne macerálj! – így a Hóember. 

– Ó, kedves kiscsibém, nem hagyhatom, hogy itt a hideg havon mirelit legyen belőled. Gyere 

csak csibikém! 

– Engedd már el a kalapomat! Nem hallod? 

– Ki szólt? Ez nem csirkehangnak tűnt. 

– Én szóltam, és újra megkérlek, hogy ne akard leszedni a kobakfedőmet! 

– Hisz az csak egy fazék! – hitetlenkedett Róka. 

– Fazék, az igaz, de akkor is kalapom. Úgyhogy ne kritizáld. 

– Ellenkezőleg – hízelkedett a lompos, – éppen az illatát dicsértem. Főtt csirkére emlékeztet. 

Mondd csak, az főtt benne? 

– Azt én nem tudhatom. Nekem répából van az orrom, így nem érzem a szagokat. Annyit érzek 

csupán, hogy melegebb van, mint tegnap volt. 

– Én pedig azt érzem – szól Róka, – hogy üres a gyomrom, de téged ez ne is zavarjon. 

– Nem zavar. Én egy hóember vagyok. Ember, de mégsem az. 

– Ember, de mégsem ember? – kételkedett Róka. – Én ezt nem értem. 

– Figyelj csak! Eléneklem – szólt Ferenc, és dalra fakadt: 

Én vagyok a hóember, csak úgy neveznek engem. 

Van karom és van fejem, de mégsem vagyok ember. 

Szemek helyett két széngolyóval nézek előre, 

S nincsen ember, kinek fazékból van fejfedője. 



Orrommal nem szagolhatok se kakast, se csirkét. 

Nyelvnek híján nem érzek mást, csak a hónak ízét. 

Én vagyok a hóember, csak így neveznek engem, 

Mert a hó, és az ember is szerepel nevemben. 

– Már stimmel! – fakadt ki a lompos farkú. – Te csak annyira vagy ember, amennyire a 

vasmacska macska. 

– Igen!… Meg amennyire csuka a tornacsuka – egészítette ki Hóember. 

– Vagy – vágott közbe a megvilágosodott négylábú, – amennyire kakas a szélkakas, és bogár a 

szembogár, és… és… róka, az éhes róka. Szerinted rókának lehet nevezni engem? Engem, aki 

a vadászatokról üres kézzel tér haza, akibe semmi ravaszság nem szorult? Én egy szerencsétlen 

róka vagyok. 

Szegény Hóember nagyon kellemetlenül érezte magát, amiért ez az erős állat ott pityergett az 

ölébe. Simogatta, vigasztalta. 

– Én örülök, hogy nem vagy ravasz – mondta, – mert így igazi jó barát lehet belőled. S mint 

barátnak, az ünnepekre neked is van egy ajándékom. 

– Miféle ajándék? – szipogott Róka. 

Hóember pedig megmutatta korgó gyomrú barátjának a hóba ásott fazékkalapokat, amiket a 

gyerekek tettek félre a nehezebb napokra. Róka az ütött-kopott edényekből összekapart 

magának egy jó vacsorára valót, amit ott helyben el is fogyasztott Hó Ferenc társaságában.  

– Te igazán jó barát vagy! – zárta le a vacsorát, s a hosszas beszélgetést Róka. – Holnap 

pirkadatkor visszajövök hozzád, és nem is üres kézzel. 

– Jó éjszakát róka koma! Siess reggel hozzám! – búcsúzott Hóember, s amikor a lompos vörös 

farok eltűnt a fenyőfák között, még hozzá tette – csak ez a langyos szellő ne zavarna annyira. 

Nyuszi is, Róka is nagy izgalomban töltötték az éjszakát. Az álmuk is türelmetlen volt, a felkelő 

napocska piros kobakját sürgette. Nyuszi érkezett a tisztásra elsőként, kezében egy pipával, 

amit egy magasles alatt talált a minap. Körbetekintett előbb a falu, majd az erdő irányába, de 

sehol nem látta újdonsült barátját. 

– Merre vagy Hóember? Én vagyok az, Nyuszi! Gyere elő, ne félj! 

– Te viszont reszkess! – ugrott elébe az odaérkező Róka. – Mit akarsz te az én barátomtól? 

– A te ba… ba… barátodtól – dadogott Nyuszi, – én semmi nem akarok, kedves Róka. Én csa… 

csa… csak az én barátomat keresem, Hóembert. 

– Micsoda? – fenyegetőzött a vörös. – Hóember az én barátom! 

– Ne haragudj, ke… ke… kedves Róka, de most az egyszer ellent kell mondanom neked. 

Hóember ugyanis tegnap óta az én barátom… de ezért ugye nem eszel meg? 

– Ne bosszants, te nyúl! Már rég fel kellett volna falnom téged! Hóember tegnap óta az én 

barátom, hisz engem mentett meg az éhezés elől, s csak neki köszönheted, hogy még ne ettelek 

meg. 

– Köszönöm, hogy nem ettél meg, kedves Róka. Az ég ta… ta… tartsa meg, ezt a jó szokásodat, 

de továbbra is azt kell mondanom, hogy ő az én barátom, és engem mentett meg az éhhalál elől, 

mikor felajánlotta számomra répaorr tartalékát. 



– Te visszaélsz a türelmemmel! – mordult fel a róka. – Hóember nekem ajánlotta fel fazékkalap 

tartalékának finom tartalmát. Ajándékot is hoztam neki, egy pipát. Tudom én, hogy az emberek 

szeretnek pipázni. A vadőr is, csak ül a lesen, pöfékel, s közben figyel… 

– Én is – vágott közbe Nyuszi – pipát hoztam a barátomnak, hogyha esetleg várakoznia kell 

rám, kellemes elpipázgatással tölthesse az időt. Most viszont nekem kell várakoznom, mert ő 

nincs sehol. 

– Bizony – szelídült el a rókahang, – már itt kéne lennie. A nyúlkergetést most elnapolom, mert 

a barátom biztonsága sokkal fontosabb nekem. Az erdő veszélyes, ezért szövetséget ajánlok fel 

Hóember felkutatására. 

– Nem szívesen osztozkodom Hóember társaságán, de ez egyszer… mivel te vagy az erősebb, 

kivételt teszek Róka. Kutassunk hát együtt. 

Nyuszi jobbra, Róka balra. Átfésülték, bekiabálták az egész erdőt, de nem bukkantak Ferenc 

nyomára. Csalódottan tértek vissza a tisztásra, ott egymás hátára dőlve a latyakba roskadtak, 

mert hó már csak apró foltokban maradt az enyhe széltől. Zokogni kezdtek. Így talált rájuk 

Mikulás. 

– Sok furcsaságot láttam már hosszú életem során, de ez mindenen túltesz. Egy róka és egy 

nyúl együtt sírdogál. Itt valami nagy baj van. Miért sírdogáltok olyan keservesen kis erdőlakók? 

– Elvesztettük a barátunkat – szipogott nyuszi. 

– Hó-em-bert – Csukladozott Róka. – Itt kel-lett vol-na ta-lál-koz-nunk. 

– És ő nem jött el – bömbölt a nagyfülű. 

– Nem jött el, az igaz – szólt szelíden Mikulás, – mert el sem ment innen. Szegénykéim, hát 

nem értitek? … Hóember teste, mivel hóból építették, ha langyul az idő, elolvad, vízzé lesz. 

Nézzétek csak azt a fehér foltot odébb! Rajta egy fazék, s egy répa. 

– Az ő orra! – zokogott Nyuszi. 

– Az ő kalapja! – záporozta könnyeit Róka. 

– Ez már csak így van – folytatta Mikulás. Ezen nem kell elkeserednetek, mert ha újra lehull a 

friss hó, a kristálycukros, akkor a gyerekek újra és újra megépítik őt. Még nagyon sokszor 

láthatjátok. 

Alig, hogy kimondta ezt Mikulás, a felhőkből hatalmas hópelyhek ereszkedtek alá. Kacagó 

gyermeksereg özönlötte el délután a tisztást, s a puha hóból újra gyúrták Ferencet. Este pedig, 

mikor az apróságok hazatértek, hogy kipucolják, és a küszöbre készítsék csizmáikat a 

Mikulásnak, akkor Nyuszi és Róka is újra megölelhették legkedvesebb barátjukat, Hóembert. 

Az egész telet együtt töltötték. Mikor a nyulat várta Ferenc, akkor Nyuszitól kapott pipát 

szívott. Amikor pedig Rókát, akkor az általa hozott csibukba pöfékelt. Minden februárban 

elköszönnek Hóembertől, sürgetve a decemberi viszontlátást, de addig sem búsulnak, mert hála 

Hó Ferencnek, Nyuszi és Róka jó barátok lettek. 

Te pedig, kis Mesehallgató, ha a talpad alatt ropog a hó, siess az utcára, a rétre, s gyúrj 

nagydarab, kövér hóembert, mert a Barátra mindenkinek szüksége lehet. 

https://meseles.hu/mese/csukardi-sandor-hova-lett-a-hoember/ 

Letöltés dátuma: 2022.12.30.  

https://meseles.hu/mese/csukardi-sandor-hova-lett-a-hoember/


 

Kanizsa József: Jégvirág (mese) 

 

 Egyszer réges-régen, amikor már ismerték az ablaküveget, történt, hogy főzés közben a fedő 

alól a kíváncsi gőz kiszökött és a nagy szabadságvágyában a konyhában összevissza lebegett 

örömében. A bejárati ajtón nagy fényességet látott s elhatározta, hogy kiszökik az égen szálló 

rokonaihoz. Odakint iszonyú erővel támaszkodott neki a tél az ajtónak. Be akart törni a meleg 

lakásba, de az ajtó útját állta. A gőz tett még egy tiszteletkört, és nekirohant az ablaküvegnek. 

Pillanatok alatt odafagyott és amolyan szép virágszirom-alakzatot, különböző formákat vett fel. 

Bárhogy is próbálkozott, hogy visszaszálljon, sehogy sem sikerült, egyre jobban odatapadt. A 

gyerekek azonnal észrevették a szép téli látványt, s gyönyörködés közben mindjárt elnevezték 

jégvirágnak. Sokáig nem mertek hozzányúlni, féltek, hogy ők is odafagynak. Nézegették a 

jégvirágformákat, amiket még a festő és grafikusművészek is megirigyelhettek volna, olyan 

szépek és tökéletesek voltak, hogy utánozni nem lehetett őket. Aztán véletlenül valamelyik 

gyerek hozzáért, ottmaradt az ujjlenyomata, s ez felbátorította őket, hogy figurákat, állatokat 

rajzoljanak rá. Azóta minden gőz, pára, amelyik véletlenül megszökik télen a fazékból, 

kuktából, így jár. Odafagy az ablakra, s jégvirágként díszíti az ablaküveget. 

http://tanitoikincseim.lapunk.hu/rovid-mesek-szovegertesi-feladatokkal-1214289 

Letöltés dátuma: 2022.12.30. 

 

 

Források:  

 

Hógolyózás a teremben (közben gyakoroljuk a téli öltözködést): Hermann Marika: Hacuka 

tánc című játéka alapján:  

https://www.anyameselj.hu/dvn/szilveszert-

ovodasokkal.pdf?utm_source=ListaMester&utm_medium=email&utm_content=52-

+h%C3%A9t-+december-+szilveszter&utm_campaign=%C3%96sszes%C3%ADtett-

%C3%9AJ-7v%C3%A9gi-GDPR-Komp&utm_date=2022-12-30+11%3A56%3A14 

Letöltés dátuma: 2022.12.30. 

 

Hermann Marika: december 19. böngészőForrás: Adventi Naptár AnyaMesélj.hu 

http://anyameselj.hu/mesebolt/adventi-naptar-

huszadiknap/?utm_source=ListaMester&utm_medium=email&utm_content=ADVENT-

20&utm_campaign=%C3%96sszes%C3%ADtett-%C3%9AJ-7v%C3%A9gi-GDPR-

Komp&utm_date=2022-12-20+17%3A20%3A08  

Letöltés dátuma: 2022.12.19. 

 

Hermann Marika: kihez megyek vendégségbe? Forrás: Adventi Naptár AnyaMesélj.hu 

http://tanitoikincseim.lapunk.hu/rovid-mesek-szovegertesi-feladatokkal-1214289
https://www.anyameselj.hu/dvn/szilveszert-ovodasokkal.pdf?utm_source=ListaMester&utm_medium=email&utm_content=52-+h%C3%A9t-+december-+szilveszter&utm_campaign=%C3%96sszes%C3%ADtett-%C3%9AJ-7v%C3%A9gi-GDPR-Komp&utm_date=2022-12-30+11%3A56%3A14
https://www.anyameselj.hu/dvn/szilveszert-ovodasokkal.pdf?utm_source=ListaMester&utm_medium=email&utm_content=52-+h%C3%A9t-+december-+szilveszter&utm_campaign=%C3%96sszes%C3%ADtett-%C3%9AJ-7v%C3%A9gi-GDPR-Komp&utm_date=2022-12-30+11%3A56%3A14
https://www.anyameselj.hu/dvn/szilveszert-ovodasokkal.pdf?utm_source=ListaMester&utm_medium=email&utm_content=52-+h%C3%A9t-+december-+szilveszter&utm_campaign=%C3%96sszes%C3%ADtett-%C3%9AJ-7v%C3%A9gi-GDPR-Komp&utm_date=2022-12-30+11%3A56%3A14
https://www.anyameselj.hu/dvn/szilveszert-ovodasokkal.pdf?utm_source=ListaMester&utm_medium=email&utm_content=52-+h%C3%A9t-+december-+szilveszter&utm_campaign=%C3%96sszes%C3%ADtett-%C3%9AJ-7v%C3%A9gi-GDPR-Komp&utm_date=2022-12-30+11%3A56%3A14
http://anyameselj.hu/mesebolt/adventi-naptar-huszadiknap/?utm_source=ListaMester&utm_medium=email&utm_content=ADVENT-20&utm_campaign=%C3%96sszes%C3%ADtett-%C3%9AJ-7v%C3%A9gi-GDPR-Komp&utm_date=2022-12-20+17%3A20%3A08
http://anyameselj.hu/mesebolt/adventi-naptar-huszadiknap/?utm_source=ListaMester&utm_medium=email&utm_content=ADVENT-20&utm_campaign=%C3%96sszes%C3%ADtett-%C3%9AJ-7v%C3%A9gi-GDPR-Komp&utm_date=2022-12-20+17%3A20%3A08
http://anyameselj.hu/mesebolt/adventi-naptar-huszadiknap/?utm_source=ListaMester&utm_medium=email&utm_content=ADVENT-20&utm_campaign=%C3%96sszes%C3%ADtett-%C3%9AJ-7v%C3%A9gi-GDPR-Komp&utm_date=2022-12-20+17%3A20%3A08
http://anyameselj.hu/mesebolt/adventi-naptar-huszadiknap/?utm_source=ListaMester&utm_medium=email&utm_content=ADVENT-20&utm_campaign=%C3%96sszes%C3%ADtett-%C3%9AJ-7v%C3%A9gi-GDPR-Komp&utm_date=2022-12-20+17%3A20%3A08


http://anyameselj.hu/mesebolt/adventi-naptar-

huszadiknap/?utm_source=ListaMester&utm_medium=email&utm_content=ADVENT-

20&utm_campaign=%C3%96sszes%C3%ADtett-%C3%9AJ-7v%C3%A9gi-GDPR-

Komp&utm_date=2022-12-20+17%3A20%3A08  

 

Hermann Marika: hóember-magasság párosító 

https://www.anyameselj.hu/dvn/mekkora-a-hoember.pdf 

Letöltés dátuma: 2022.12.26. 

 

 

http://anyameselj.hu/mesebolt/adventi-naptar-huszadiknap/?utm_source=ListaMester&utm_medium=email&utm_content=ADVENT-20&utm_campaign=%C3%96sszes%C3%ADtett-%C3%9AJ-7v%C3%A9gi-GDPR-Komp&utm_date=2022-12-20+17%3A20%3A08
http://anyameselj.hu/mesebolt/adventi-naptar-huszadiknap/?utm_source=ListaMester&utm_medium=email&utm_content=ADVENT-20&utm_campaign=%C3%96sszes%C3%ADtett-%C3%9AJ-7v%C3%A9gi-GDPR-Komp&utm_date=2022-12-20+17%3A20%3A08
http://anyameselj.hu/mesebolt/adventi-naptar-huszadiknap/?utm_source=ListaMester&utm_medium=email&utm_content=ADVENT-20&utm_campaign=%C3%96sszes%C3%ADtett-%C3%9AJ-7v%C3%A9gi-GDPR-Komp&utm_date=2022-12-20+17%3A20%3A08
http://anyameselj.hu/mesebolt/adventi-naptar-huszadiknap/?utm_source=ListaMester&utm_medium=email&utm_content=ADVENT-20&utm_campaign=%C3%96sszes%C3%ADtett-%C3%9AJ-7v%C3%A9gi-GDPR-Komp&utm_date=2022-12-20+17%3A20%3A08

